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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

По традиция на 14 февруари 
се отбелязва денят на виното и 
любовта. Денят е познат още с 
името Трифон Зарезан, който е 
в съгласие с каноните на хрис-
тиянството.  На този ден се от-
белязва началото на пролетният 
сезон, когато се започва резитба 
на лозата. Според традицията в 
празничния ден селските стопа-
ни излизат на полето и зарязват 
няколко пръчки, поливат корени-
те на лозата с вино, а като при-
ключат работата си, мъжете си 
устройват шумни веселби.
Денят е още познат като ден на 

влюбените. От няколко години 
денят се празнува и от повечето 
млади хора в страната ни, въпре-
ки че празникът е католически. 
Възприема се, че на тази дата 
влюбените разкриват чувствата 
си един към друг и взаимно си 
правят признание в любов. Ис-
торията за денят на влюбените 
е, че на този ден още през 14 век 
влюбените започват масово да си 
разменят любовни послания под 
формата на т.нар. валентинки, 
същите които днес се възприе-

мат като задължителни символи 
на любовта и образа на крилатия 
Купидон. Младото поколение 
възприема денят на Свети Ва-
лентин като ден на романтична-
та любов. Поради тази причина, 
както навсякъде в света така и в 
община Сатовча влюбените отбе-
лязаха денят подходящо с много 
веселие и размяна на подаръци. 
През празничния ден се наблю-
даваха весели и щастливи хора, 
които празнуват  с удоволствие. 
Някои от тях отбелязваха Свети 
Валентин, а други традицион-
но отбелязваха Трифон Зарезан. 
Най-хубавото в този ден беше, 
това, че всички бяха щастливи, 
някои заради признание в любов, 
а други опиянени от вино.

Във всички учебно-възпитателни заведения на територията на 
община Сатовча, детските градини и читалища бяха организира-
ни различни по характер мероприятия в памет на Апостола на 
Свободата – Васил Левски. Възпоменателните тържества в знак 
на почит, уважение и преклонение пред живота, делото и подвига 
на Дякона Левски се превърнаха в мерило за нравственост, който 
ни е потребен, за да осъзнаем кои сме и защо сме. Името, сме-
лостта и саможертвата му бяха сочени в стихове, песни и разкази 
за битието му, за храбростта и смелостта му, за неговото дело, 
за нелекия му и изпълнен с трудности живот. Духът на Левски 
присъстваше навсякъде, в душите и сърцата на всички деца и уче-
ници от общината, защото те са нашето бъдеще, защото те няма 
да забравят исторически значимата фигура на Апостола, дала ни 
възможност да живеем свободно и да се развиваме демократично.

По програмата се предвижда 
предоставяне на персонална 
грижа в домашна среда на след-
ните лица:

1. с от 80 до 89,99 на сто 
степен трайно намалена тру-
доспособност или вид степен на 
увреждане с определена чужда 
помощ.

2. над 65 г. възраст в невъз-
можност за самообслужване, 
които не са освидетелствани по 
съответния ред от органите на 
медицинската експертиза в Р 
България.
Кандидатите за работа следва 

да бъдат регистрирани като без-
работни лица в Дирекция „Бюро 
по труда“ - с. Сатовча, от където 
ще се осъществява тяхното на-
сочване.
За  целите  на  Програмата 

„Хора на ВЪЗРАСТ НАД 65 г. в 
невъзможност за самообслужва-
не, които не са освидетелствани 
по съответния ред от органите 
на медицинската екпертиза“ са 
лица, които:

- са навършили 65г. възраст 
към момента на подаване на 
заявлението за включване в 
Програмата;

- живеят сами и/ или нямат 
близки и роднини, които да им 
оказват подкрепа;

- са в невъзможност за са-
мообслужване и не могат са-
мостоятелно да задоволяват 
своите ежедневни потребности 
от битов характер / пазаруване, 
приготвяне на храна, хранене, 
поддържане на лична хигиена и 
хигиена на дома/.
Важно!!! В случаите, когато 

поради недостиг на финансов 
ресурс/ Пари/ не могат да бъдат 

удовлетворени заявленията на 
всички потенциални потреби-
тели/ нуждаещи се/, отговарящи 
на горепосочените условия, 
включването в Програмата се 
осъществява по реда на подава-
нето на заявленията.
Процедура за включване
1.Желаещите да кандидатстват 

за включване като потребители 
по Национална програма „Пре-
доставяне на грижи в домашна 
среда“ следва да попълнят и 
подадат Заявление-декларация 
/по образец/ в сградата на Об-
щинска администрация - Са-
товча, етаж 2, стая №10  или в 
кметствата по населени места, 
всеки работен ден до 28 фев-
руари 2020 г. /петък/ от 8.00 до 
12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
Към заявлението се прилагат 

актуални медицински докумен-
ти /копия от епикриза; етапна 
епикриза; решение на ТЕЛК/.

2. Копия от подадените заявле-
ния-декларации и приложените 
към тях документи ще бъдат 
изпращани в Дирекция „Соци-
ално подпомагане“ - Сатовча за 
извършване на проверка за на-
личие на условия за включване 
в програмата и истинността на 
обстоятелствата, декларирани 
от лицата.

3. Комисия от Общинска ад-
министрация - Сатовча ще из-
върши индивидуална оценка 
на потребността от персонални 
грижи, като за един потребител 
продължителността на пре-
доставяните грижи не може да 
надхвърля 4 часа дневно.

4. Насочването за работа ще се 
извършва от Дирекция „Бюро по 
труда“ - Сатовча.

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА САТОВЧА УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, ЧЕ 

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА 
СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ ПО НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“.

Във връзка с очакван голям прием на заявления 
за издаване и подмяна на лични документ, изти-
чащи през 2020г. и за да бъде избегнато струп-
ване на граждани пред паспортните служби, Ви 
уведомяваме, че организираната инициатива на 
Община Сатовча и ОД на МВР град Благоевград 
събра 246 желаещи граждани от община Сатовча 
за издаване на лични документи.
Посещенията на мобилен екип на мяс-

то ще бъдат извършени в село Вълкосел 
на 27.02.2020г. от 11:00ч. и на 05.03.2020г. 
11:00ч. В село Сатовча на 10.03.2020г. от 
11:00ч. и на 12.03.2020г. 11:00ч. Като към 
село Вълкосел са включени всички записали 
се в списъка на желаещи от селата Боголин, 
Вълкосел, Слащен, Туховища и Годешево.     

А към село Сатовча са включени всички за-
писали се в списъка на желаещи от селата 
Крибул, Долен, Плетена, Сатовча, Кочан, Жи-
жево, Ваклиново и Осина.  
За реда на посещение от жителите за съот-

ветните дати моля да се обръщате към секре-
тарите по кметства. 
Общинска администрация – Сатовча уведо-

мява пропусналите да се запишат като желаещи 
да подменят личните си документи, че ще бъдат 
осигурени и допълнителни дати. 
Също така гражданите подали заявления чрез 

мобилната група на ОД на МВР гр. Благоевград 
в община Сатовча, могат да получат готовите до-
кументи от  Паспортна служба при РПУ на МВР 
гр. Гоце Делчев след 26 февруари 2020 година.



КОНКУРС ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ПРОЕКТИ
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 7-И ДО 12-И КЛАС 

Краен срок: 29 февруари 2020 г.
За четвърта поредна година фондация „Благотворител“ дава възможност на гимназисти 

да осъществят своя кауза и да променят заобикалящата ги среда. Целта на конкурса МЛАД 
БЛАГОТВОРИТЕЛ 2020 е да насърчи доброволчеството и да създаде умения в младежите 
да пишат и изпълнят свой проект. Кандидатите могат да бъдат от цялата страна.
Каузите на проектите трябва да отговарят на една от трите теми:
1. Екология (опазване и грижа за околната среда)
2. Съхраняване на музикалното наследство на България
3. Подкрепа за деца или възрастни в нужда
ФИНАНСИРАНЕ: 5 проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2020 година:
1-во място - с 2000 лв.;
2-ро място - с 1500 лв.;
3-то място - с 1000 лв.;
4-то място - с 1000 лв.;
5-о място - с 1000 лв.
Времетраене на проектите: Пла-

нирайте дейностите по проектите от 
април до септември.
Самофинансиране:  Екипите  на 

проектите ще организират дейности 
за допълнително събиране на сред-
ства - поне 10% от дарената от фон-
дацията сума.
Награда обучение: Представители 

от екипите на 6 проекта ще получат 
двудневно обучение „Лидерство и Уп-
равление на проекти“.

24 Февруари 2020, Понеделник,
Национален празник на Естония 
Националният празник на страната е Деня на независи-

мостта /1918/.
25 Февруари 2020, Вторник,
Национален празник на Суринам 
Националният празник на страната е Деня на освобож-

дението и обновлението /1980/.
 27 Февруари 2020, Четвъртък,

 Национален празник на Доминиканската република 
Националният празник на страната е Деня на провъз-

гласяването на независимостта /1844/. 
1 Март 2020, Неделя,
Св. прпмчца Евдокия
 Имен ден празнуват: Евдокия, Марта, Мартин,
Евдокия живяла в Сирия, в град Илиопол. Събрала 

богатство почти колкото царската хазна с греховни дела. 
Така умъртвила душата си и вкаменила сърцето си. Мо-
нах на име Герман отседнал в съседство на Евдокия. Тя 
чула молитвите на Герман и много се трогнала. Евдокия 
станала християнка и започнала да разпространява вяра-
та. Противниците й я преследвали и на 1 март тя загинала 
от меч.
Баба Марта

Баба Марта е митичен персонаж в българ-
ския фолклор. В народните вярвания, пред-
ставени в пословици и приказки, името ѝ е 
свързано с името на месец „март“. Три са ме-
сеците, които са персонифицирани в българ-
ските митични представи – януари, февруари 
и март. Януари и февруари са представени като 
братя с лют характер – Голям Сечко и Малък Сечко. Баба Марта се смята за 
тяхна сестра, която ту е усмихната и добронамерена, ту непредвидимо зла.
С Баба Марта и месец март се свързват много обичаи и празници, посве-

тени на идващата пролет. Най-известният обичай, свързан с Баба Марта, е 
закичването на хора и млади животни с Мартеница (усукани бяла и червена 
нишка) на 1 март – деня на пристигането на Баба Марта. През целия месец 
се извършват обреди за гонене на змии и гущери, както и гадания, свързани 
с някои прелетни птици..
Ден на любителското художествено твор-

чество – Ден на самодееца.
Първи март е традиционен празник на люби-

телското художествено творчество. Денят на са-
модееца е празник, обединяващ хора с различни 
професии, възраст и пол, но всички водени от 
любовта към традиционното и съвременното 
изкуство. Това е празник за хората, които не 
жалят сили и време, и които влагат цялото си 
сърце в любимото занимание.

 
 МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА

„НАУКА БЕЗ ГРАНИЦИ“ 2020  
Краен срок: 20 април 2020 г.
Фондация Living Oceans обяви 8-ото издание 

на Международния конкурс за рисунка „Наука 
без граници“, който през 2020 г. е на тема „Да 
предприемем действия: да запазим кораловите 
рифове“. В конкурса могат да участват ученици 
на възраст от 11 до 19 години, разделени в 2 въз-
растови групи: 11 – 14 години и 15 – 19 години.
Участието е индивидуално и безплатно. Всеки 

участник може да изпрати по една рисунка в 
размер по избор, изпълнена в някоя от следните 
техники: маслени бои, молив, маркер, пастел, 
мастило, филц, маслени пастели. На гърба на 
всяка рисунка трябва да са изписани двете име-
на на автора, възраст, имената на преподавателя, e-mail и телефонен номер.
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 21.02.2020 г.
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Отдавна, много отдавна живеела в едно село 
девойка. По древен славянски обичай, след сват-
бата си, отишла да живее в дома на своя съпруг. 
Но на младата снахичка и било много неуютно 
със свекървата. Тя постоянно я поучавала и 
упреквала за всичко.
Веднъж една сутрин младата жена се отправи-

ла към края на гората, където живеел един стар, 
престар дядо.

– Какво те е довело при мен, момиче? Да не би 
да искаш да ти намеря жених? – попитал дядото.

– Никой не ми е нужен, аз си имам мъж и го 
обичам, но не мога да живея с майка му.

– Какво искаш от мен?
– Моля те да ми помогнеш. Дай ми отрова, за 

да я отровя.
– На това ли ще построиш своето щастие, 

детето ми? Е, добре. Жал ми е за теб. Ще ти 
дам отвара. Всяка сутрин ще вариш от нея и ще 
я даваш на майката на мъжа ти. Само че имам 
един съвет към теб.

– Какъв? Казвай, всичко ще изпълня, само и 
само да се избавя от това чудовище.

– В нашето село слуховете бързо се разпрос-
траняват. Ще те заподозрат. Така че за да не 
се случи това – промени своето отношение към 
свекърва си. Стани ласкава, приветлива, усмих-
вай се. Няма да се наложи дълго да се мъчиш.
Така и постъпила жената. Още когато пропели 

първи петли (около 4 часа), тя ставала, замесвала 
хляба, изчиствала и запалвала печката, сготвяла 

яденето, отровната запарка сварявала, и ласка-
во приканвала свекървата да опита чаят-чудо. 
“Мама” я наричала, и я слушала за всичко. Мъжът 
не можел да се нарадва: Майка му и жена му 
станали като роднини. А свекървата отворила към 
невестата душата си. И постоянно и отвръщала с 
любов и сърдечност.
Тича отново жената при дядото, хвърля се в 

нозете му и със сълзи го умолява:
– Деденце, умолявам те, ти знаеш и можеш 

всичко. Дай ми противоотрова. Доста чай сварих 
на моята свекърва. Ще умре. А тя ми стана такава 
грижовна майка.

– Миличка моя, успокой се, аз ти дадох аро-
матни треви, от които ти вареше на свекърва си 
вкусен и полезен чай. Отровата не беше в чашата, 
а в твоето сърце, но с Божията помощ ти успя да 
се избавиш от нея.

ПРИТЧА ЗА СНАХАТА И СВЕКЪРВАТА



БИОФЕРМЕРИ ВРЪЩАТ СУБСИДИЯТА, 
АКО НЯМАТ СЕРТИФИКАТ    

Затягат контрола с промени в Наредба 4 за прила-
гане на мярка 11 „Биологично земеделие“
Фермери ще връщат 100% от получената субсидия, 

ако след като са  преминали периода на преход към 
биологично производство, не представят сертифи-
кат или писмено доказателство за съответствие на 
Държавен фонд „Земеделие“.
Това предвиждат промени в Наредба 4 за прилагане 

на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата 
за развитие на селските райони.
Ст о п а н и т е 

вече  няма  да 
могат да заявя-
ват за подпома-
гане постоянно 
затревени пло-
щи без биоло-
гични животни.
Причи н ат а 

е, че анализ на 
фонд „Земеде-
лие“ е показал, че голяма част от тези площи се 
заявяват без животни.
Кандидатите по мярката получават подпомагане само 

за пасища или ливади, без да обвързват отглеждането 
на биологични животни с биологичните пасища.
Затова с промени в наредбата се предлага за посто-

янно затревените площи да се въведе изискване за 
гъстота по направление „Биологично растениевъд-
ство“ - 1 животинска единица на 2 хектара, като жи-
вотните следва да бъдат сертифицирани и преминали 
периода на преход към биологично производство. 
Подпомагането за групите на полските и ароматни-

те култури да е в размер на 100% за първите 50 ха от 
стопанството. За площите над 50 ха да се предоставя 
финансово подпомагане в размер на 5%, предвижда 
още наредбата. 
По този начин се цели да се гарантира, че сред-

ствата ще отидат към малките стопанства до 50 ха, 
и така по-голям брой земеделски стопани ще бъдат 
включени в мярката, обясняват вносителите от зе-
меделското министерство.
Няма да се допускат за участие в нови ангажи-

менти площи/животни/пчелни семейства, за които 
земеделските стопани са изпълнявали ангажимент 
по мярка 11 до момента.
Целта е да не се позволи земеделски стопани, които 

са изпълнявали многогодишните си ангажименти да 
се явят като нови кандидати по мярката, вместо да 
удължат ангажиментите си.
По този начин ще може да се гарантира, че бюдже-

тът за следващия програмен период няма да бъде 
натоварен излишно.

КАК ДА ПОИСКАМЕ
ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИЯТА

Преизчисляването на пенсиите на хората, които 
продължават да работят, става с подаването на  за-
явление по реда на чл. 102 от Кодекса за социално 
осигуряване (КСО). От 1 януари 2019 г. за пенсионе-
рите беше създадена нова възможност  с подаването 
на едно заявление до териториалното поделение на 
Националния осигурителен институт (НОИ), което 
изплаща пенсията им за трудова дейност, да поискат 
това преизчисляване да се извършва ежегодно по 
служебен път.
Така  след  1 

февруари 2020 
г., в зависимост 
от месеца на по-
даване на заяв-
лението, НОИ 
ще  извършва 
служебното им 
преизчисляване 
от първо число 
на съответния 
месец, следващ 
месеца на подаване на всяко заявление.
Заявленията за преизчисляване на пенсиите за тру-

дова дейност са два вида:
– Заявление образец УП-26 за преизчисляване на 

пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1 от КСО – то 
има еднократно действие за съответната календарна 
година, независимо дали пенсионерът продължава и 
след това да работи и да се осигурява.
В тези случаи за следващата календарна година, ако 

лицето желае пенсията му отново да бъде преизчис-
лена с допълнително положения осигурителен стаж, 
съответно – с осигурителен стаж и доход, то следва 
да подаде ново заявление.;

 – Заявление образец УП-26.1. за служебно ежегод-
но преизчисляване на пенсия за трудова дейност по 
чл. 102, ал. 3 от КСО – то има многократно действие 
за времето, през което пенсионерът продължава да 
работи и да се осигурява.
Служителите на НОИ обработват и заявления, 

подадени в свободен текст, стига съответното лице 
изрично да е изразило волята си за служебно ежегодно 
преизчисляване на пенсията му.
Например, ако заявлението е било подадено през 

месец януари 2019 г., пенсията е била преизчисле-
на от 1 февруари 2019 г. и предстои служебното ѝ 
преизчисляване, считано от 1 февруари 2020 и всяка 
следваща година, ако лицето продължава да работи 
и да се осигурява.

така че със специалиста се договорихме след като се 
върна да я направи.
Също така, личният лекар ми каза, че имам право на 

1 направление годишно за всички специалисти, но кой 
може да е сигурен, че през годината няма да се разболее? 
Отговор от НЗОК: Направлението, което Вашият личен 

лекар Ви е издал към специалист ортопед, е валидно 30 
календарни дни от издаването му. С това направление Вие 
имате право на вторични прегледи, при необходимост и 
по преценка на лекаря специалист. Той определя колко 
вторични прегледа да извърши, като броят на прегледите 
се определя в рамките на 30 дни от извършването на 
първичния преглед при него, в зависимост от необходи-
мостта на провежданото лечение. Когато не са изминали 
30 дни от първичния преглед, не е необходимо да вземете 
ново направление от личния лекар.

Въпрос: Здравейте, работя в чужбина (Франция) и бих 
искала да знам какъв документ (формуляр) ще ми бъде 
нужен за да се признаят осигуровките ми в България.
Отговор от НЗОК : Доколкото се разбира Вие ще 

продължите да сте здравноосигурена във Франция и не 
става въпрос за трайно завръщане в България. В тази 
връзка трябва да имате предвид следното: Според чл. 
33, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не са 
задължително осигурени в НЗОК лицата, които съглас-
но правилата за координация на системите за социална 
сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга 
държава членка. На това основание за времето, през което 
спрямо Вас се прилага осигурителното законодателство-
то на друга държава, Вие  не подлежи на задължително 
здравно осигуряване в НЗОК. За тези периоди в България  
не става въпрос за задължения, а за месеци без данни за 
здравно осигуряване.
За доказване на завършен период на осигуряване в 

конкретна държава от ЕС/ЕИП/Швейцария се прилага 
формуляр Е104 (нова бланка S041). Той дава възможност 
лице, което започне да се осигурява  в друга  държава 
членка на ЕС (включително и България), да придобие 
здравноосигурителни права в резултат на признаване на 
предходния му осигурителен стаж.
Следователно, когато приключи осигуряването Ви в 

съответната държава, с цел включване в  българската 
здравноосигурителна система при предстоящо  осигуря-
ване в нея, тогава е необходимо да се изиска от чуждата 
осигурителна институция удостоверителен документ 
– формуляр Е104/S041. В България  удостоверителният 
документ Е104/S041 се представя в териториалната 
дирекция/ офис на Националната агенция за приходите 
(НАП) по местоживеене у нас.
Въз основа на данните, посочени в документа, месеци-

те без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат 
покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният  
Ви статус.
Уточняваме, че НАП е институцията, в чиито законови 

правомощия влиза събирането на средства от задъл-
жителните здравноосигурителни вноски и отговаря  за 
здравноосигурителния статус на гражданите в Бълга-
рия. В нейните компетенции са въпросите, свързани с 
определяне, начисляване, възстановяване,  внасяне на 
здравни вноски, както и  с условията, при които лицата 
се  освободени от задължение за внасяне на здравнооси-
гурителни вноски в България.
Запитвания могат да се изпращат на имейл адрес: 

infocenter@nra.bg или да се ползват услугите на Инфор-
мационния център на НАП - 0700 18 700.

Осигурените лица, подали заявления обр. УП-26.1., 
не се налага да подават такова и през следващите 
календарни години, тъй като всички процедури по 
зачитането на допълнително положения от тях оси-
гурителен стаж се извършват служебно от територи-
алните поделения на НОИ.
За извършване на преизчисляването се използват 

само данните, които осигурителите подават в На-
ционалната агенция за приходите (НАП), и които са 
налични в информационната система и регистрите 
на НОИ до датата на преизчисляването.
Трябва да се има предвид, че за преизчисляването на 

пенсиите е необходимо в НОИ да постъпят необходи-
мите данни за осигурителния стаж и осигурителния 
доход на пенсионерите. 
Това налага обмен на данни между институциите 

и технологична обработка, която отнема известно 
време, поради което преизчисленият размер не може 
да бъде изплатен веднага – още в месеца, считано от 
който се определя актуализираният размер на пенси-
ята, обясняват от института.
Ако проверка установи, че в информационната 

система и регистрите на НОИ липсват данни за при-
добит осигурителен стаж и доход от лицето за времето 
след последното преизчисляване на пенсията му, се 
постановява разпореждане за отказ за преизчисляване 
на пенсията. Разпореждането се съобщава на лицето.

БЛИЗО 80 ХИЛЯДИ ФИРМИ
ПОЛУЧИХА НАПОМНЯНЕ ПО ИМЕЙЛ
ЗА НАБЛИЖАВАЩИЯ КРАЕН СРОК  

До 28  февруари предприятията и самоосигурява-
щите се лица, които са изплатили през 2019 г. доходи 
на физически лица, включително и от трудови право-
отношения, са длъжни да представят в НАП справка 
за платените суми по 
електронен път.
В справката по чл. 73, 

ал. 1 от ЗДДФЛ се обя-
вяват изплатените през 
годината доходи,  удър-
жаните данък и задъл-
жителни осигурителни 
вноски  на  физически 
лица от:  друга стопанска 
дейност (извънтрудови 
правоотношения, упражняване на свободна професия, 
за авторски и лицензионни възнаграждения и др.); 
наем или друго възмездно предоставяне за ползване 
на права или имущество; доходи от други източни-
ци, включително облагаемите парични и предметни 
награди от игри, от състезания и конкурси, които 
не са предоставени от работодател или възложител;  
доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък 
такива от дивиденти и ликвидационни дялове; доходи 
от прехвърляне на права и имущество и други доходи, 
посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
От 2020 година, съгласно чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ, 

работодателите изготвят и справка по образец за 
изплатените през 2019 година облагаеми доходи по 
трудови правоотношения и за удържаните през го-
дината данък и задължителни осигурителни вноски.
Близо 80 хиляди работодатели и платци на доходи 

вече са получили в електроните си пощи напомняне 
от НАП за наближаващия краен срок и ангажимента 
да подадат до 28 февруари справки за изплатените 
през годината доходи.
За да улесни подаването на справките, от 3 фев-

руари Национална агенция за приходите предоставя 
две нови електронни услуги, достъпни с Персонален 
идентификационен код /ПИК/ и Квалифициран елек-
тронен подпис /КЕП/.
Чрез новите услуги работодателите виждат на 

екран справките с подадените данни,  като могат да 
ги изтеглят под формата на таблица. Пред тях ще се 
визуализират:

- „Актуално състояние на данните, декларирани 
със Справката за изплатени през годината доходи 
по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и 
задължителни осигурителни вноски“;

- „Актуално състояние на данните, декларирани със 
Справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените 
през годината доходи по трудови правоотношения“.
Повече информация за попълването на данните и 

подаването на справките може да бъде получена на 
телефона на Информационния център на НАП 0700 
18 700,  съобразно тарифата на съответния оператор.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
24 февруари - 1 март 2020г., брой 8

До 25-ти февруари
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работода-

теля на авансовия данък, 
удържан през месец януари 
за доходи от
трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодате-

ля на авансовия данък, оп-
ределен по реда на чл. 42, 
ал. 6 от ЗДДФЛ
върху брутния размер на сумата от частичните пла-

щания по трудови правоотношения, направени през 
месец януари, когато пълният размер на начислените 
от работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 25 февруари.

3. Внасяне от работодателя по основното трудово 
правоотношение към 31 декември на
предходната година на данъка, удържан при годиш-

ното облагане на доходите от трудови правоотношения 
по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.
До 28-ми февруари
ЗМДТ
Подаване на данни   по чл. 14, ал. 4 от ЗМДТ от пред-

приятия при промяна на отчетната
стойност на недвижими имоти, настъпила към 31 

декември на предходната година.
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от търговските банки и 

клоновете на чуждестранни банки в страната на окон-
чателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи-
те от лихви по банкови
сметки на местни физически лица, придобити през 

м. януари.
 2. Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ 

за изплатени доходи на физически лица през предход-
ната година.

3. Подаване на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ 
за изплатени през предходната година доходи по тру-
дови правоотноошения.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 ФЕВРУАРИ 2020г.

Въпрос: Личният лекар ми даде направление за 
ортопед на 03.02.2020г. и след преглед същия ден се 
изясни, че имам киста, която трябва да се отстрани 
оперативно, но не е спешно. Тъй като в началото на 
годината планирах пътуване извън страната, което не 
мога да отменя и ще се върна на 06.03.2020г., трябва 
ли личният лекар да ми издаде ново направление или 
мога да ползвам старото? Преди пътуването няма как 
да ми бъде направена операция и веднага да пътувам, 



НАПИТКИТЕ, КОИТО ПРЕЧИСТВАТ ЧЕРНИЯ 
ДРОБ И ИЗГАРЯТ МАЗНИНИТЕ В КОРЕМА    
Понякога си мислим, че ня-

кои органи са по-важни от 
други, защото имат по-значима 
функция в организма, като сър-
цето и белия дроб например. 
Трябва да се уточни, че всеки 

орган играе много важна роля 
в нашето тяло, поради което 
всеки се нуждае от специални 
грижи. Тук ще подчертаем важността на черния дроб и 
как можете да му помогнете, за да е здрав. 
Как да се грижите за черния дроб, така че тялото 

да не страда? 
Тези напитки ще изчистят вашия черен дроб и ще 

подобрят функциите му. Черният дроб е отговорен за 
премахването на токсините в кръвта, така че когато функ-
цията му не се изпълнява правилно, можем да пострада-
ме от хиляди проблеми, причинени от натрупването на 
токсични съединения и отпадъци. Можем да пострадаме 
от мазнини в черния дроб, хепатит и цироза. 
Черният дроб е в състояние да се възстанови, но ако на-

шата храна е нездравословна, този процес е сложен. Има 
сложни съединения, които не могат да бъдат преработени 
и това са алкохол, сладкиши и нездравословни храни. 
В такива случаи трябва да вземем предвид методите на 

лечение, които подобряват и улесняват процеса. Вижте 
кои са напитките, пречистващи черния дроб: 

- Чай от лайка - Пригответе си чай от лайка и го изпийте 
преди лягане. Това ще ви помогне да спите по-добре, да 
пречистите дебелото черво и да подобрите чернодроб-
ната функция. 

- Джинджифил и лимонена вода – Отрежете парче 
джинджифил и половин лимон. Сварете вода и прибавете 
двете съставки да поврат за 5 минути, оставете да се 
охлади. Пийте по 1 чаша от това лекарство, всяка вечер 
в продължение на 2 седмици. 

- Овесени ядки – Накиснете чаша овесени ядки в про-
дължение на 7 часа, след което прецедете и разбъркайте в 
блендер с 1 с.л. канела и чаша вода. Пийте от това топло 
лекарство всяка вечер, овесените фибри ще подобрят 
всички процеси в храносмилателната ви система. 
Следвайте една от рецептите и ще усетите разликата. 

Това са отлични напитки за детокс на черния дроб.

ГРЕШКИ ПРИ ПРИГОТВЯНЕТО НА БРОКОЛИ
„Хората, които консумират броколи, често отрязват ро-

зичките, след което изхвърлят листата и стеблата в кофа-
та за боклук. Те не знаят, че именно в тези части от рас-
тението се съдържат хранителни вещества в най-голяма 
концентрация.
Стеблата съдържат много фибри 

- повече, отколкото розичките. В до-
пълнение към това, листата съдържат 
бета-каротен в по-голямо количество, 
отколкото в стеблата и розичките.
Как се консумират стеблата на броколите?
Вкусът на стеблата е леко сладък и вку сен. Можете да 

ги готвите, като отстраните горния слой и ги нарежете. 
Започнете да готвите стеблата преди розичките, тъй като 
последните изискват по-малко време за обработка.
Как да включим листата в диетата?
Листата на броколите често се обработват термично 

прекалено дълго време. Така те губят значителна част 
от хранителните си вещества. Листата съдържат много 
бета-каротен, който представлява важен антиоксидант, 
редуциращ риска от рак на гърдата. Той е свързан и с 
дегенерацията на макулата.
Листата на броколите са отличен източник на витамин 

А, който е важен за имунната система и здравето на очи-
те. В 28 гр. броколи се съдържат 44% от препоръчител-
ната дневна норма витамин С.
Можете да готвите листата на броколите подобно на 

розичките. Най-препоръчителният начин е като ги запе-
чете, сотирате или задушите.
Много хора не осъзнават, че начина, по който об-

работваме храните, е много важен за запазването на 
хранителните вещества /нутриентите/  в тях. Затова е 
ключово да умеете да приготвяте броколите така, че да 
не загубите ценните им съставки. Препоръчваме да гот-
вите този зеленчук на пара.
По този начин се запазват всички хранителни веще-

ства и извличате максимална полза за здравето.

ВРЕМЕ  Е  ЗА  ЛЕТНИЯ  ЧЕСЪН 
Чесънът е зеленчукова култура, която се отглежда 

в почти всички райони на страната. Обикновено се 
предпочита зимният, който е по-устойчив, но в по-
следните години хората се насочват и към летния. За 
получаване на висок и качествен добив голямо значе-
ние имат видът и качествата на почвата, обработката, 
предшествениците, но най-важен е изборът на поса-
дъчен материал.
Трябва да се знае, че вносният чесън, който се тър-

гува у нас за консумация, не е годен за посадъчен ма-
териал – той не е наблюдаван и не се знае как ще се 
развива при климатичните условия на страната ни, не 
се знае какъв сорт е, а това крие сериозна опасност от 
провал на реколтата.
Засаждането на летен чесън се извършва в периода 

февруари-март. Той пониква при 4-6 градуса по Цел-
зий, но за интензивното му нарастване са необходими 
по-високи температури – 18-20 градуса. При оптимал-
ни условия пониква за 10-15 дни.
Чесънът се засажда редово на дълбочина 5-6 см, на 

разстояние 10-12 см в реда и 15-20 см между редовете. 
При по-гъсто засаждане растенията израстват с дълги 
и тънки стъбла, склонни са към пожълтяване и форми-
рат дребни луковици.
За засаждане се избират по-едрите външни скилиди 

на луковиците. За 10 кв. м са необходими около 0,700-
1 кг скилиди.
Чесънът има висо-

ки изисквания към 
почвата – обича добре 
структурираните и 
богати на хранителни 
вещества почви. Не 
харесва  както леките, 
така и тежките почви 
с високо ниво на под-
почвени води.
Изискванията на че-

съна към влагата са също високи – особено критични 
са фазите на поникване, на нарастване на листната 
маса и формиране на луковиците. При засушаване по-
ливките са наложителни, но при ниски поливни нор-
ми. Поливането се преустановява около месец преди 
прибиране на реколтата, което става през втората по-
ловина на юли.
Съществуват различия между летните и зимни сор-

тове чесън. Ако по някакви причини не сме успели да 
засадим зимните сортове чесън в есенните месеци, то 
тогава трябва да се съобразим с препоръките на спе-
циалистите и опитните производители:

1. Както показва практиката, скилидите зимен че-
сън, засадени в сроковете на летен, израстват в едри 
едноскилидни луковици, когато не са преминали спе-
циална подготовка.

2. Да се отгледа зимен чесън в традиционното раз-
биране – с множество скилиди в луковицата е възмож-
но само след допълнителна подготовка на посевния 
материал.  Реколтата ще бъде прибрана по-късно, но 
това е разбираемо, защото чесънът е засаден по-късно.
Как се подготвят скилидите на зимния чесън за за-

саждане?
За да се „събудят“ семената на зимния чесън и да се 

адаптират към по-ниските температури, е необходимо 
да е обработят термично. Трябва да се даде възмож-
ност на чесъна да „преживее зима“, като това може да 
бъде хладилника или неотопляемо помещение. Ски-
лидите се увиват във влажна кърпа или се поставят 
във влажна среда – контейнер, напълнен с влажни 
стърготини или пясък.
Тази процедура „събужда“ биологичния часовник 

на зимния чесън и той продължава развитието си по 
необходимия сценарий.
Сроковете за засаждане зависят от региона, но кол-

кото по-рано се засади, толкова по-рано ще се прибере 
реколтата.
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ТАГЕТЕС ИЛИ ТУРТА – ЦВЕТЕ, БИЛКА И 
БИОПЕСТИЦИД 

Тагетесът е растение 3 в 1, което 
има прекрасни декоративни качества, 
използва се за лечение в народната 
медицина, притежава бактерицидни, 
фунгицидни и репелентни свойства. 
Родината му е Америка и са известни 
много видове – джуджета и високорасли /от 0,15 до 1,20 м/. 
Цветовете са по-често с огнени багри, но се срещат и бели, 
червени, наситено червени до кафяви и пъстри. Комбинирането 
на различни по височина сортове създава голяма живописност. 
Предпочитани са за украсяване на паркове и градини.
Отглеждане
Могат да се отглеждат като посев или като разсад. За предпочи-
тане е да се отглеждат като разсад. Семената се засяват в края на 
февруари или началото на март. Поникват за 5-7 дни, а за 50-55 
вече са готови за разсаждане. Тагетесът може да се пикира след 
две седмици, но и без пикитане корените му са достатъчно здрави 
и не страдат особено при пресаждане. 
Тагетесът често се самозасява – достатъчно е малко пръст върху 
падналите семена и подходяща температура. 
Понасят добре ярката слънчева светлина, но могат да се отглеж-
дат и в полусянка. Издържат на умерено засушаване, но при често 
преполиване съществува опасност от загниване на корените.
Особености
Високата декоративна стойност и непретенциозност на тагете-
сите ги прави предпочитани цветя за градината или терасата.
Те са ценни и с това, че оздравяват почвата, в която са засадени.
Тагетесите имат силен специфичен аромат, който отблъсква 
много насекоми-вредители. Засадени в лехите със зеленчуци 
или близо до дървета и храсти, тагетесите изпълняват не само 
декоративна, но и фитосанитарна работа. Всички части на рас-
тенията съдържат фитонциди, които отблъскват вредителите и 
потискат болестотворните гъбички, в това число и обитаващите 
почвата. Засадени сред ягодите, тагетесите ги предпазват от 
ягодов хоботник, сред зелето – от зелева пеперуда, до астрите 
– от фузариоза, около флокса и клематиса – за профилактика 
от нематоди.
Етеричните масла се използват в парфюмерийната промиш-
леност.
Тагетесът има антисептични и тонизиращи свойства, кръвоспира-
щи, противоглистни, седативни, антимутагенни, противовъзпали-
телни и др. В много страни се отглежда като медицинска култура, 
а у нас намира широко приложение в народната медицина.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

– Мамо, мамо, кучето ми нагриза обувките!
– Ами тогава ще трябва да го накажем.
– Аз вече го наказах. Изпих му млякото от паничката!

В горещ летен ден две блондинки се срещат и едната 
пита другата:

– Не ти ли е горещо с тези дълги панталони?
– Не, аз отдолу имам къси!

Един си поръчал една бира в едно заведение. 
След като отпил се обърнал към келнера:

- Кво е това? Бира или газирана вода?
Келнера:
- Не ги ли различавате?
- Не.
- Ми кво значение има тогава.

ЕНЕРГИЙНИ БЛОКЧЕТА
ОТ ЯДКИ И ПЛОДОВЕ        

Необходими продукти:
- сурови бадеми – 100 гр
- сурови лешници – 100 гр
- сурово кашу – 50 гр
- стафиди – 50 гр
- фурми – 100 гр
- сурови слънчогледови 

семки – 4 супени лъжици
- сурови тиквени семки – 2 супени лъжици
- ленено семе – 2 супени лъжици
Приготвяне: Първата стъпка от рецептата за енер-

гийни блокчета от ядки и плодове е подготовката на 
ядките. Заливате бадемите, лешниците и кашуто с вода 
и ги оставяте да се накиснат за една нощ.
В кухненски робот, или с друг подходящ уред смила-

те отцедените от водата ядки, заедно с почистените от 
семките фурми и стафидите до получаването на тесто. 
Добавяте семките и размесвате добре с ръце.
Застилате голяма тава с хартия за печене. Има два 

варианта за оформяне на блокчетата. Или да разстелете 
равномерно тестото с ръце в тавата, след което да го 
нарежете на правоъгълници, или да да оформите с ръце 
малки сплескани бисквити с желаната от вас големина. 
Печете (сушите) енергийните блокчета в предварително 
загрята на 150 градуса фурна за около 15-20 минути. 
Готовите енергийни блокчета отделяте от тавата след 
като са напълно изстинали! Най-добре е да съхранявате 
енергийните блокчета от ядки и плодове в хладилник, 
или на друго сухо и проветливо място.


